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1. Informes; 
• Informes da Chefia 

o A professora Cláudia Gurjão informou sobre a definição do calendário pelo 
CEPE com início do semestre 2/2020 em 01/02/21 e término em 21/05/21 e 
que será de forma remota; 

o Informou também que o Departamento finalizou o relatório de inventário 
patrimonial de 2020, tendo recebido parabenização pela realização, mas 
ainda com pendências para 2021 (SEI 23106032943/2019-37); 

o Pediu ainda que, se possível, os professores disponibilizem as notas até dia 
18/12 ou assim que possível, sem atrasos, pelo alto volume de reclamações e 
processos na ouvidoria por este motivo; 

• Informes dos Conselhos  



o O professor Eleudo Esteves informou que a Comissão de Avaliação do 
Semestre foi criada e é composta pelos professores Ary Mariano (EPR), 
profa. Michelle Andrade (ENC) e professor Paulo Gondim (ENE); 

o Informou ainda que diante do elevado número de processos de solicitação de 
homologações de banca de Projeto Final, o professor Romariz vai sugerir a 
alteração desse trâmite nos Conselhos superiores; 

o A professora Michelle Andrade fez um breve relato sobre os trabalhos da 
comissão, com as respostas, a comissão quer estruturar novo instrumento 
para aplicar durante diferentes fases ao longo do semestre para que ao longo 
do tempo possam ser feitas correções necessárias. 

• Informes Gerais 
o A aluna Marina Junio Mendes (CAENC) informa que eles estão aguardando o 

final do semestre para passar para os professores os resultados das avaliações 
que os alunos estão fazendo sobre as disciplinas; 

o O aluno Márcio Bigonha elogiou a condução da professora Cláudia Gurjão, 
Eleudo Esteves, André Brasil e Yovanka Ginoris no Departamento e 
Coordenações. Pontuou a importância que teve a criação de uma comissão no 
ENC para tratar do ensino remoto. Informou ainda que os métodos 
avaliativos e tecnologias foram os principais pontos de reclamação entre os 
alunos durante o semestre; 

o A aluna Maria Clara Maia (CAENA) informou que a maioria das reclamações 
recebidas pela ouvidoria foram sobre os pontos citados pelo Márcio Bigonha, 
e que  seria importante haver um debate maior sobre a resolução 059 do 
CEPE. Falou também sobre a mudança da gestão e que a eleição será na 
próxima semana. 

o A aluna Maíra Ramos, da Concreta, presidente da Concreta, passou um breve 
resumo sobre a situação da empresa durante o período da pandemia, contando 
sobre as adaptações que tiveram que realizar, sobre a quantidade de trabalho 
que tiveram, entre outros; 

o O professor Rafael Cerqueira informou sobre um projeto de extensão que está 
realizando junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que as 
atividades irão até janeiro; 

o O professor Carlos Lima informa que o PTARH estar completando 25 anos 
de existência e que realizaram uma confraternização virtual para 
comemoração.  

 
2. Aprovação da ata da 631º reunião ordinária (23106.118128/2020-06); 

 
Resultado: 37 votos favoráveis, 3 abstenções. 
 

3. Aprovação do regulamento para a escolha do novo Chefe e Subchefe do ENC para o biênio 
2021-2023; 
 
O professor Lenildo Silva fez uma breve explicação sobre o regulamento, pontuando as 
modificações para a realização do processo de votação online. 
 
A professora Cristina Brandão sugeriu que os alunos atualizem os e-mails para que todos 
possam votar. 
 
O professor Sergio Koide fez uma observação sobre professores 
pesquisadores/colaboradores/substitutos, sugerindo retirar essas categorias de votantes, pois 
a maioria não está relacionada com o cotidiano do Departamento. Como a votação será toda 
remota, sugere que professores afastados para capacitação, entre outros, possam votar; 
 



A professora Cristina Brandão sugeriu que os professores dessa comissão sejam nomeados 
como membros da Comissão Supervisora da Consulta, pois já conhecem e estão testando o 
sistema de votação;  
 
Resultado: 39 votos favoráveis, 1 abstenção. 
 
Aprovação da Comissão Supervisora da Consulta; 
 
Resultado: 39 votos favoráveis, 1 abstenção pela nomeação dos professores Lenildo Silva e 
Leonardo Inojosa, do servidor José de Moura Neto, e dos representantes dos alunos Abner 
Alves Braga (CAENC) e Maria Clara Fernandes Maia (CAENA). 
 
 

4. Aprovação do mérito do projeto de pesquisa e desenvolvimento denominado 
“Monitoramento, Análise Estrutural e Verificação de Segurança e Desempenho do Edifício 
do INCRA utilizando dados de sensores diversos e Inteligência Artificial com uso de Deep 
Learning”, professor Lenildo Santos da Silva. 
 
Resultado: 39 votos favoráveis, 1 abstenção. 
 
 

5. Outros assuntos. 
 
 
 
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião e eu, Ana Sophia Bezerra Vieira, lavrei 
a presente Ata, que depois de aprovada será assinada pela Presidente do Colegiado. 
 

 

Professora Cláudia Gurjão 
Presidente do Colegiado do ENC 


